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(นักศึกษารหัส 55-59) 
หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 

สาขาวชิาการประกนัภัยและการจัดการความเส่ียง 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา  
941-100 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร       3 (3-0-6) 
 Thai for Communication 
 หลกัการใชภ้าษาไทยเพ่ือการส่ือสาร   ศิลปะในการส่ือสารทั้ง 4 ทกัษะ การฟัง  พูด   อ่านและ
เขียน การฟังเพ่ือจบัใจความหลกัและการตีความในสถานการณ์ต่างๆ การใชถ้อ้ยค า ลีลาส านวนในการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวนัและในการท างาน การพูดในท่ีชุมชน การอ่านเพ่ือความเขา้ใจถึงค่านิยมและแนวคิด การเขียนเพ่ือ
การสรุปความ ติดต่อทางราชการและธุรกิจ  
 Principles of the Thai language for communication; arts in the four communication skills-
listening, speaking, reading, and writing; listening for main ideas and interpretation in various situational 
contexts; register and styles for communicating in daily life and in the workplace; public speaking; reading for 
value and attitude understanding; summarizing; official and business correspondence 
 

941-112 การฟังและพูดภาษาองักฤษพื้นฐาน      3 (2-2-5) 
 Fundamental English Listening and Speaking 
 รายวชิาบังคับเรียนร่วม: 941-113 การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษพื้นฐาน 

ฝึกทกัษะการฟังและการพูดในหวัขอ้ท่ีใชส่ื้อสารในชีวิตประจ าวนั การฟังเพ่ือจบัใจความส าคญั 
การพูดเพ่ือส่ือสารขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์ต่างๆ การใชไ้วยากรณ์ การพฒันาความรู้ดา้นค าศพัท ์ และส านวน
ภาษาท่ีจ าเป็นส าหรับการส่ือสาร  

Corequisite: 941-113  Fundamental English Reading and Writing 
Practice in listening and speaking skills based on topics used in daily-life communication; 

listening for main points; basic oral communication in various situational contexts; grammar usage; 
development of vocabulary and language functions necessary for communication 

 

941-113 การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษพื้นฐาน     3 (3-0-6) 
  Fundamental English Reading and Writing 

 รายวชิาบังคับเรียนร่วม: 941-112 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
 ฝึกทกัษะการอ่านและการเขียน ทกัษะการอ่านพ้ืนฐาน การอ่านเพ่ือจบัใจความส าคญัและ

รายละเอียด การพฒันาความรู้ดา้นค าศพัทแ์ละกลวิธีพฒันาค าศพัท ์การใชไ้วยากรณ์  การเขียนระดบัประโยคและ
ยอ่หนา้สั้นๆ     
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Corequisite: 941-112  Fundamental English Listening and Speaking 
 Practice in reading and writing skills; basic reading skills; reading for main ideas and details; 

developing vocabulary and strategies in increasing vocabulary power; grammar usage; sentence and paragraph 
writing 
 

942-100 กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 1        1 (0-0-3)        
 Co-Curricular Activities I   
 การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการ องคค์วามรู้  เนน้ประโยชนส์งัคมและประโยชนเ์พ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจ

ท่ีหน่ึง    ปลูกฝังคุณธรรม      จริยธรรม      จิตส านึกสาธารณะ      การท างานเป็นทีมทั้งในสาขาวิชาและหรือ
ระหวา่งสาขาวิชาภายใตค้ าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 Activities to integrate the body of  knowledge with an emphasis on the activities  for the 
benefit of society and mankind as first priority; cultivating  morals; ethics and public mind; teamwork within 
and/or across disciplines under the supervision of advisors 
 

942-111 ภูมปัิญญาในการด าเนินชีวติ        3 (2-2-5)    
 Wisdom of Living   
 การคิด การบริหาร   และการจดัการชีวิตอยา่งรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสงัคมไทย  และ
กระแสสงัคมโลก  การผสมผสานวิถีไทยกบัพหุวฒันธรรมในการด าเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะ และอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม  การอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสุขบนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม และหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
 Ways of thinking; self-discipline and life management in accordance with changes in Thai and  
global societies,  mingling the Thai way of life with multi-cultural ways of living; public mind and 
environmental conservation; living happily based on morality, ethics  and sufficiency economy 
 

942-120 กอล์ฟ         1 (0-2-1) 
  Golf 
 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอุปกรณ์และสนาม ทกัษะการใชอุ้ปกรณ์และวิธีเล่น การเตรียมความพร้อม
ร่างกายเพ่ือการเล่น ฝึกการเล่นในสนามแข่งขนั การนบัคะแนน การแข่งขนั ความปลอดภยัของนกักีฬาและผูอ่ื้น 
กติกา มารยาท 
 General knowledge about equipment and the golf course; skills of equipment use and 
methods of playing; warm-ups; practice of golfing in a golf course; keeping scores; the competition;  the safety 
of golfers and spectators; rules, regulations, and etiquette 
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942-121 ลลีาศ         1 (0-2-1) 
   Social Dance 
  ฝึกทกัษะการเคล่ือนไหวประกอบจงัหวะ การแต่งกาย มารยาท เพลงประกอบ การฝึกปฏิบติัเพ่ือ
สร้างทกัษะลีลาศตามแบบแผนจงัหวะมาตรฐานสากล 
 Practice of movements into rhythm; costumes, etiquette, and songs for social dance; 
developing skills of social dance according to the standard universal convention 
 
 
 

942-122 เทนนิส         1 (0-2-1) 
  Tennis 
  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอุปกรณ์และสนาม ฝึกทกัษะ วิธีเล่น กติกา การแข่งขนั เขา้ใจและปฏิบติั
ตามกฎกติกา และมารยาท การเตรียมความพร้อมของร่างกาย ความรู้เก่ียวกบัอนัตรายท่ีอาจเกิดจากการเล่น
เทนนิส 
 General knowledge about tennis equipment and courts; developing skills, methods; rules and 
regulations of the competition; playing with understanding rules and regulations, etiquette; warm-ups; 
knowledge about accidents that may happen while playing tennis  
 

942-123  วอลเลย์บอล        1 (0-2-1) 
   Volleyball 

   ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอุปกรณ์และสนาม กฎ กติกา มารยาท ของกีฬาวอลเลยบ์อล การพฒันา
ร่างกายของนกักีฬาวอลเลยบ์อล   ฝึกทกัษะและเทคนิคการเล่นทั้งบุคคลและทีม เทคนิคการแข่งขนั  

  General knowledge about equipment and the court; rules and regulations; etiquette; 
developing physical competence of volleyball players; developing skills and playing techniques for individuals 
and teams, techniques in competition 
 

942-124 ฟุตบอล         1 (0-2-1) 
  Soccer 
 ทกัษะเบ้ืองตน้ในการเล่นฟุตบอล ระเบียบ กฎ กติกา มารยาท การพฒันาร่างกายให้เหมาะสม
เพ่ือการเล่นฟุตบอล การแข่งขนั อนัตราย วิธีป้องกันอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการเล่นฟุตบอล การปฐมพยาบาล
ผูบ้าดเจบ็ 
 Basic skills of playing soccer; rules and regulations, etiquette; developing physical competence 
for soccer playing; the competition; dangers and prevention of accidents while playing soccer; first aid for the 
injured 
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942-125  แบดมินตัน        1 (0-2-1) 
  Badminton  

 ฝึกทกัษะการเล่น แบดมินตนั ทั้งประเภทเด่ียวและคู่ วิธีการพฒันาโครงสร้างของร่างกายเพ่ือการ
เล่น กฎ กติกา มารยาท วิธีการจดัการแข่งขนั ทั้งประเภทเด่ียว และ คู่ 

Practice of badminton skills for single and double competition; ways of physical development 
for badminton playing; rules and regulations, etiquette; the arrangement of competition for both single and 
double matches 
 
 

942-126 ตะกร้อ         1 (0-2-1) 
  Takraw  

ความรู้ทัว่ไปประวติัความเป็นมาของกีฬาตะกร้อ ทกัษะเก่ียวกบัการเคล่ือนไหว เทคนิคและ
ความสามารถพิเศษในการเล่นเฉพาะตัว และการเล่นเป็นทีม ระเบียบข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของการเป็นนกัตะกร้อท่ีดี การเล่นดว้ยความปลอดภยั การดูแลรักษาอุปกรณ์ของ
กีฬาตะกร้อ 

General knowledge about history of Takraw; skills of body movements; techniques  and 
individual talent; playing as a team; rules and regulations; developing physical competence for being a capable 
Takraw player; safe playing; equipment maintenance 
 

942-127 เทเบิลเทนนิส        1 (0-2-1) 
  Table tennis  
 ประวติัความเป็นมาของกีฬาเทเบิลเทนนิส คุณค่าของกีฬาเทเบิลเทนนิส ทกัษะเบ้ืองตน้ในการ
เล่นเทเบิลเทนนิส ระเบียบ กติกา มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี การบริหารร่างกายและการบ ารุงรักษา
สุขภาพ การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส 
 General background about history of table tennis; basic skills and advantages of table tennis 
playing; rules and regulations, etiquette of players and spectators; physical exercises, health care; equipment 
maintenance 
 

942-128 เปตอง         1 (0-2-1) 
  Petanque  
 ประวติัความเป็นมา คุณค่า และประโยชน์ของกีฬาเปตอง ทกัษะพ้ืนฐานกีฬาเปตอง วิธีการเล่น 
กฎ กติกา มารยาทในการเล่น การจดัการแข่งขัน กติกามารยาทในการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี การบ ารุงรักษา
อุปกรณ์กีฬาเปตอง 
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 History of petanque; basic skills and advantages of petanque playing; rules and regulations, 
etiquette in playing petanque; the arrangement of competition; rules and regulations, etiquette of players and 
spectators; equipment maintenance 
 

942-129 บาสเกตบอล        1 (0-2-1) 
  Basketball 
  ประวติัความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล ทกัษะเฉพาะตวัเบ้ืองตน้ ระเบียบ กติกา มารยาทของ
การเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี การบริหารร่างกาย การบ ารุงรักษาสุขภาพ  ความมีน ้าใจเป็นนกักีฬา การระวงัรักษา
สวสัดิภาพความปลอดภยัในการเล่นบาสเกตบอล การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
  History of basketball; particular basic skills; rules and regulations, etiquette of players and 
spectators; physical exercises and health care; athletic spirit; safe playing; equipment maintenance 
942-204 จติวทิยาเพ่ือการด ารงชีวติที่มสุีข      3 (3-0-6) 
  Psychology for Well-being 
  ความเป็นมาของจิตวิทยา ปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีต่างกนัของมนุษย ์ประโยชน์
ของจิตวิทยา และการน าจิตวิทยามาใชใ้นชีวิตประจ าวนัและการท างาน 
 Development of psychology; effects of psychological factors on human behaviors; psychology 
usefulness; practical applications of psychology in daily life and future careers 
 

942-205 การส่ือสารและการเผยแพร่สารสนเทศ      3 (3-0-6) 
 Communication and Information Dissemination 
 ทรัพยากรสารสนเทศ  วิธีการสืบคน้  การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ความรู้ การส่ือสารทั้ง
แบบวจันภาษาและอวจันภาษา การเผยแพร่  จริยธรรมในการใชแ้หล่งขอ้มูล 
 Information resources; search methods; analysis and synthesis of knowledge; verbal and non-
verbal communication; dissemination of information; code of ethics on using sources  
 

942-220           ว่ายน า้                                                                                          1 (0-2-1) 
                      Swimming                                 
 ประวติัความเป็นมาของการว่ายน ้า  การสุขาภิบาลและความปลอดภยัในการว่ายน ้า  ทกัษะการ
ว่ายน ้าท่าต่างๆ  มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี  การบริหารร่างกาย  การบ ารุงรักษาสุขภาพและการดูแล
รักษาอุปกรณ์และเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการวา่ยน ้า 
 History of swimming; sanitation and safety in swimming; skills of swimming in different 
styles; etiquette of athletes and spectators; physical exercises and health care; maintenance of equipment and 
facilities  
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942-221       พลศึกษาและนันทนาการ                                                                   1 (0-2-1)  

 Physical  Education  and  Recreation                                                     
 ปรัชญาของพลศึกษา ความมุ่งหมายของพลศึกษาต่อการพฒันาร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม  
เรียนรู้เกมส์กีฬา การเลือกเล่นกีฬา จุดมุ่งหมายของนนัทนาการ  ความจ าเป็นของนนัทนาการในการด ารงชีวิต 
เกมส์นนัทนาการ การฝึกปฏิบติัการออกก าลงักายและนนัทนาการเพ่ือสุขภาพ 
 Philosophy of physical education; purposes of physical education for physical, mental, 
emotional, and social development;  the study of sport games and selection of proper sports; purposes of 
recreation; necessity of recreation in human life; games of recreational activities; physical exercises and 
recreation for health 
 
 
 
 

942-230 การภาษอีากร        3 (3-0-6) 
 Taxation  

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษีอากร แนวคิด และบทบาทของภาษีอากร หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัเก็บ
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
อากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิต 

General knowledge about taxation; concepts and roles of taxation; principles and features of 
taxation according to revenue codes, personal income tax, corporate tax, value-added tax, specific business tax, 
stamp duty, customs duty, excise duty 

 

942-233  กฎหมายการประกนัภัย       2 (2-0-4) 
Insurance Law 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ว่าดว้ยการประกนัชีวิต การประกนัวินาศภยั การคุม้ครองผูป้ระสบภยัจาก

รถ กฎหมายแพ่งพาณิชยว์่าดว้ยการประกนัภยั พระราชบญัญติัประกนัชีวิต พระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั  
ลกัษณะของสญัญาประกนัภยั 

Laws, ministerial orders, regulations, deal with life insurance, loss insurance, the protection for 
motor vehicle accident victims, the civil an commercial code concerning insurance, life insurance act, loss 
insurance act, characteristic of insurance contracts 
 

942-234 กฎหมายธุรกจิ        3 (3-0-6) 
 Business Law 
 กฎหมายแพ่งและพาณิชยท่ี์ส าคญัเก่ียวกบับุคคล นิติบุคคล การตั้งหา้งหุน้ส่วน บริษทัจ ากดั การ
เลิกกิจการทรัพยสิ์น นิติกรรมสญัญา เอกเทศสัญญา ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ ซ้ือขาย เช่าซ้ือ ค ้าประกนั ตวัแทน นายหนา้ 
ตัว๋เงิน พระราชบญัญติัเก่ียวกบัเช็ค 
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 Principles of the civil and commercial law; law juristic entities; limited partnership 
establishment; limited companies; dissolution; property; juristic acts; contracts; specific contracts in relation to 
business transactions: hire purchases; sureties; agency; brokers; drafts and the Act of Cheques 
 

946-100 ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัธุรกจิ       3 (3-0-6) 
 Introduction to Business 
 ลกัษณะการประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง อิทธิพลของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
หลกัการพ้ืนฐานเก่ียวกบัการบริหารจดัการ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์การผลิต การตลาด การบญัชี  การเงิน 
จริยธรรมทางธุรกิจ 
 Types of business; related factors; influences of business environments; principles of 
management, human resource management; production; marketing; accounting; finance; business ethics 
 

946-113   การบัญชีการเงนิ         3 (3-0-6) 
  Financial Accounting     
  ลกัษณะและแนวความคิดขั้นพ้ืนฐานของการบญัชี กระบวนการบนัทึกบญัชี การปรับปรุง
รายการ การปิดบญัชีและการจดัท างบการเงิน การบญัชีส าหรับกิจการซ้ือขายสินคา้และกิจการผลิตสินคา้ การ
บญัชีภาษีมูลค่าเพ่ิม  งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร งบกระแสเงินสด 
    Characteristics  and basic concepts of accounting;   accounting record process;  adjustment of  
accounts; closing accounts;  financial statement preparation; accounting for merchandising and manufacturing 
operations;  value–added tax accounting; bank reconciliation statement; statement of cash flows  
 

946-130 หลกัการจดัการความเส่ียงและการประกนัภัย     3 (3-0-6) 
 Principles of Risk Management and Insurance      
 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับความเส่ียงและการจัดการความเส่ียง  การประเมินความเส่ียง  การ
วิเคราะห์ความเส่ียง  เคร่ืองมือในการจดัการความเส่ียง  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการประกนัภยั  บทบาทของธุรกิจ
ประกนัภยัต่อภาคธุรกิจ สญัญาประกนัภยั สถาบนัประกนัภยั  ชนิดของการประกนัภยั การประกนัชีวิต และการ
ประกนัวินาศภยั  
 Fundamentals concepts of risk and risk management; risk assessment; risk analysis; risk 
management methods, Introduction to insurance; roles of insurance in business; insurance contract; insurance 
institutions; types of insurance, life insurance and  casualty  insurance 
 

946-140 เทคโนโลยสีารสนเทศ       3 (3-0-6) 
 Information Technology     
 องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ท่ีใชใ้นระบบคอมพิวเตอร์ 
การท างานของโปรแกรมปฏิบติัการและโปรแกรมประยุกต์ การเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลด้วย
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คอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในองค์การ ระบบเครือข่ายและหน้าท่ีของบุคคลในระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 Components of information technology, hardware and software in computer systems; 
operating systems and application programs; data storage; data processing; application of  computers in 
organizations, network systems and technician’s responsibilities in information technology 
 

946-160 หลกัการตลาด       3 (3-0-6) 
 Principles of Marketing  
 ความหมาย ความส าคญัของการตลาด แนวความคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบัการตลาด ส่ิงแวดลอ้มท่ีมี
อิทธิพลทางการตลาด ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย 
การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์ส่วนประสมทางการตลาด 
 Definitions and importance of marketing; fundamental concepts of marketing; environments 
influencing marketing; fundamental principles of consumer behaviors; market segmentation; targeting; 
positioning and marketing mix 
 

946-180 เศรษฐศาสตร์จุลภาค       3 (3-0-6) 
 Microeconomics 
 อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และ อุปทาน พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ตน้ทุนการผลิตและฟังก์ชนัการผลิต ตลาดสินคา้ในทางเศรษฐศาสตร์ ตลาดปัจจยัการผลิต ผลกระทบภายนอกและ
สินคา้สาธารณะ 
 Demand and supply; market equilibrium; elasticity of demand and supply; consumer behavior; cost 
and production functions; microeconomics of product markets; factor markets; externalities and public goods 
 

946-181 เศรษฐศาสตร์มหภาค       3 (3-0-6) 
 Macroeconomics  
 การค านวณรายไดป้ระชาชาติ รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณเงินและ
เงินเฟ้อในระยะยาว การว่างงาน การเติบโตทางเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน นโยบายการคลงั ความรู้พ้ืนฐาน
เก่ียวกบัการคา้และการเงินระหวา่งประเทศ 
 National income calculation; equilibrium level of national income; money growth and 
inflation; unemployment; economic growth; monetary policy; fiscal policy; basic concepts of international 
trade and finance 
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946-209 หลกัการจดัการ        3 (3-0-6) 
 Principles of Management 
 ความหมาย ความส าคญัและกระบวนการในการจดัการ บทบาท ความส าคญัของศาสตร์ต่างๆ ท่ี
ใชใ้นการจดัการ คู่แข่งขนัและพนัธมิตรทางธุรกิจ อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อการจดัการ กลยุทธ์องคก์ร ลกัษณะ
โครงสร้าง และประเภทขององคก์ร หนา้ท่ีดา้นต่างๆขององคก์ารธุรกิจ พฤติกรรมองคก์รและวฒันธรรมองคก์ร 
ความสมัพนัธ์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในองคก์รต่อการจดัการและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 The definition, importance and process of management; roles and importance of science in 
management; business competitors and partners; the influence of technology on management; corporate 
strategies; organizational structure and type; functions of business organization; organizational behavior and 
culture; the relationship of stakeholders in organization to management and social responsibility 
 

946-213 การบัญชีบริหาร        3 (3-0-6) 
 Managerial Accounting 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 946-113 การบัญชีการเงนิ 
 บทบาทของการบญัชีบริหาร แนวคิดพ้ืนฐานและการแยกประเภทตน้ทุน การค านวณตน้ทุน
ผลิตภณัฑ ์  การค านวณตน้ทุนรวมและตน้ทุนผนัแปร การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตน้ทุน ปริมาณและก าไร 
การวิเคราะห์ต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจ ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง การจัดท างบประมาณ 
งบประมาณการลงทุน  การบญัชีตามความรับผิดชอบและการประเมินผลการปฏิบติังาน 
 Prerequisite:  946-113 Financial Accounting   
 Roles of accounting on management;  cost concepts and classifications;  product costing; full 
costing  and  variable costing;  cost-volume-profit analysis; analysis of costs for decision making;  standard 
costing and variance analysis;  budget preparation; capital budgeting; responsibility accounting and 
performance evaluation 
 

946-233  คณิตศาสตร์การเงนิ        3  ( 3 -0 -6 )
 Mathematics of Finance 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 947-213 แคลคูลสั 
 ดอกเบ้ียเชิงเดียว ดอกเบ้ียทบต้นและส่วนลด ค่ารายปี ค่ารายปีแบบอ่ืนๆ  พันธบัตร หุ้น 
หลกัทรัพย ์ แบบของการช าระหน้ีและการประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 Prerequisite: 947-213 Calculus 
 Simple interest; compound interest and discount; annuities and others general annuities; bonds 
and securities; types of debt payment and its application to daily situations 
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946-234 การประกนัวนิาศภัย        3 (3-0-6) 
 Casualty  Insurance  
                     รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 946-130 หลกัการจดัการความเส่ียงและการประกนัภัย   
 หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัการประกนัวินาศภยั  การประกนัอคัคีภยั การประกนัภยัทางทะเล
และการขนส่ง  การประกนัภยัรถยนต์  การประกนัภยัเบ็ดเตล็ด  รูปแบบต่าง ๆ ของกรมธรรม ์เง่ือนไข และ
แบบฟอร์ม การประกนัภยัต่อ  นิยามศพัทท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 Prerequisite: 946-130 Principles of Risk Management and Insurance 
 Principles and concepts of casualty insurance, fire insurance, marine insurance and transport 
insurance, automobile insurance, Miscellaneous insurance; types of policy, insurance conditions and insurance 
forms; reinsurance; insurance-related vocabulary 
 

 

946-260           พฤตกิรรมผู้บริโภค        3 (3-0-6) 
  Consumer Behavior 
  รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 946-160 หลกัการตลาด    
 ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารการตลาด  พฤติกรรมผูบ้ริโภค การวิเคราะห์เก่ียวกบัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ทฤษฎี ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ปัจจยัส่วนบุคคล บุคคลภายนอก กิจกรรมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 Prerequisite: 946-160  Principles of Marketing 
 The relationship between marketing management and consumer behavior; analysis of the 
consumer purchase decision process, theories and factors influencing consumer behavior; individual factors, 
external factors, and marketing activities influencing consumer behavior 
 

946-262 การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์      3 (3-0-6) 
 Marketing Strategy and Planning 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 946-260 พฤตกิรรมผู้บริโภค   
 แนวคิด ทฤษฎีในการบริหารการตลาด การจดัการทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทาง
ธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ดา้นการบริหารงาน ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจ าหน่าย การ
ส่งเสริมทางการตลาด การปฏิบติัการ การควบคุมการด าเนินงานของธุรกิจ การบริหารงานของธุรกิจ การค านึงถึง
ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 Prerequisite: 946-260 Consumer Behavior 
 Concepts and theories of marketing administration; marketing management; analysis of 
business context; strategic planning in marketing, administration, products, prices, and channels of 
distribution; marketing promotion; operational control in business; business administration; social 
responsibility 
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946-290 การเงนิธุรกจิ       3 (3-0-6) 
 Business Finance 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 946-111 หลกัการบัญชี 1 หรือ 946-113 การบัญชีการเงนิ  
 จุดมุ่งหมายและหนา้ท่ีการบริหารทางการเงิน มูลค่าของเงินตามเวลา ผลตอบแทนและความเส่ียง 
การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารเงินสดและหลกัทรัพยต์ามความตอ้งการของตลาด การ
บริหารลูกหน้ี การบริหารสินคา้ การจดัการเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว   โครงสร้างเงินทุนและนโยบายการ
จ่ายเงินปันผล 
 Prerequisite: 946-111   Principles of Accounting I or  946-113  Financial Accounting 
 Objectives and functions of financial management; time value of money; return and risk; 
financial planning and analysis; cash and marketable securities management; receivable management; inventory 
management; short-term and long-term financing management; capital structure and the dividend policy 
  

946-300 การจดัการทรัพยากรมนุษย์       3 (3-0-6) 
 Human Resource Management 
 ความหมายและหน้าท่ีการบริหารทรัพยากรมนุษย ์การวิเคราะห์งาน การวางแผนก าลงัคน การ
บริหารงานบุคคล การสรรหาและการคดัเลือก การฝึกอบรมพนกังาน การจ่ายค่าตอบแทนสวสัดิการ การสร้างขวญั
ก าลงัใจ การประเมินผลงาน การเล่ือนต าแหน่ง การสับเปล่ียน การยา้ยงาน การลงโทษ การเลิกจา้ง การเจรจา
ต่อรอง  แรงงานสมัพนัธ์ 
 Definition and function of human resource management; job analysis; manpower planning 
system; personal administration; recruitment and selection; training; compensation and welfare; building up 
motivation and morale; assessment system; promotion; job rotation; relocating; punishment; layout; 
negotiation and labour relations 
 

946-332  การประกนัภัยการขนส่ง       3 (3-0-6) 
 Transportation Insurance 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 946-234 การประกนัวนิาศภัย     

 หลกัการทัว่ไปของการประกนัภยัการขนส่ง  ประเภทของการประกนัภยัการขนส่ง ตลาดการ
ประกันภัยการขนส่ง  สมาคมและองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการประกันภัยขนส่ง  กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการ
ประกนัภยัขนส่ง ชนิดของการสูญเสีย  การประเมินค่าชดเชยสินไหมทดแทน  ชนิดและขอ้ตกลงของกรมธรรม์
ประกนัภยัทางทะเล ทางบก และทางอากาศ 

  Prerequisite: 946-234  Casualty  Insurance 
  General principles of transportation insurance; types of transportation insurance; 

transportation insurance market; transportation insurance associations and organizations; transportation 
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insurance laws, types of loss; claim assessment; types and agreements of marine, land and aviation insurance 
policies 
 

946-333 การฝึกงานทางการประกนัภัยและการจดัการความเส่ียง ไม่น้อยกว่า 230 ช่ัวโมง 
 Job Training in Insurance and Risk Management 
 เง่ือนไข: ส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแล้วไม่ต า่กว่า 6 ภาคการศึกษา   
 ฝึกปฏิบติังานในแหล่งฝึกงานตรงตามสาขาวิชาของนกัศึกษา เพ่ือใหเ้รียนรู้สภาพการปฏิบติังานจริง 
 Condition: Students of this course need to have registered no less than 6 semesters 
 Practical job training in insurance and risk management work places 
 

946-335  การประกนัชีวติและสุขภาพ       3 (3-0-6) 
 Life and Health Insurance 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน:  946-130 หลกัการจดัการความเส่ียงและการประกนัภัย   
 การประกนัชีวิต การประกนัสุขภาพ  การประกนัชีวิตรายบุคคลและประกนัชีวิตกลุ่ม ความหมาย
และความส าคญั รูปแบบของกรมธรรม ์เง่ือนไข และแบบฟอร์ม นิยามศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งทางดา้นการประกนัชีวิต
และการประกนัสุขภาพ  
 Prerequisite: 946-130 Principles of Risk Management and Insurance 
 Life insurance; health insurance; personal and group life insurance; definitions importance and 
types of policies; insurance conditions and forms; definitions for life and health insurance technical terms  
 
946-336        การประกนัสังคมและการจดัการการดูแลสุขภาพ    2 (2-0-4) 
 Social Insurance and Healthcare Management 
 การประกนัสังคม สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกนัสังคม ความหมาย 
แนวคิด ประเภทและความส าคญัของการจดัการการดูแลสุขภาพ  
 Social insurance, benefit of worker compensation fund and social insurance fund; definitions, 
concepts, types and importance of healthcare management 
 

946-337 คณิตศาสตร์ประกนัชีวติ       3 (3-0-6) 
 Life Actuarial Mathematics 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน:  947-118 สถิตธุิรกจิ 1      

 ความน่าจะเป็นของการอยู่รอด การตาย และเหตุการณ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัชีวิต  
ตารางมรณะและการสร้างตารางมรณะ  ค่ารายปีและการค านวณค่ารายปี   การประกนัชีวิตและการค านวณเบ้ีย
ประกนัชีวิต   เงินส ารองและมูลค่าเวนคืน  การค านวณเงินส ารองและมูลค่าเวนคืน  การค านวณเบ้ียประกนัภยัรวม 
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Prerequisite: 947-118 Business Statistics I 
 Probability of survival, mortality and other events related to life insurance; mortality tables and 
mortality table design; annuities and calculation of annuities; life insurance and calculation of life insurance 
premiums; reserves and surrender values; calculation of reserves and surrender values; calculation of gross 
premium 
 

946-338 คณิตศาสตร์ประกนัวนิาศภัย       3 (3-0-6) 
 Casualty Actuarial Mathematics 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน:  947-118 สถิตธุิรกจิ 1  
 การสร้างอตัรา  การวิเคราะห์การจดัชั้นและการสร้างอตัราตามการจดัชั้นของการเส่ียงภยั การ
ก าหนดอตัราภยั หลกัการหาเบ้ียประกนัภยั เงินส ารองโดยวิธีคณิตศาสตร์ประกนัภยั  
 Prerequisite: 947-118 Business Statistics I 
 Ratemaking; classification analysis and ratemaking; risk rating; premium principles; actuarial 
reserves 
 

946-339   การบริหารความเส่ียงด้านการด าเนินงาน     3 (3-0-6) 
 Operational Risk Management 
 ความหมาย  บทบาท ความส าคญัของการบริหารความเส่ียงดา้นการด าเนินงาน  กระบวนการ
บริหารความเส่ียงดา้นการด าเนินงาน  ตวัช้ีวดัความเส่ียงดา้นการด าเนินงาน การประยุกตก์ารบริหารความเส่ียง
ดา้นการด าเนินงาน 
 Definitions; roles; importance of operational risk management; process of operational risk 
management; key operational risk indicators; applications of operational risk management 
 

 946-360 การจดัการการขายและเทคนิคการขาย       3 (3-0-6) 
  Sale Management and Selling  Techniques 

 บทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารงานขาย  การจดัองคก์รการขาย การแสวงหา การคดัเลือกพนกังาน
ขาย การฝึกอบรมพนกังานขาย ศิลปะการขาย การเจรจาต่อรองในการเสนอขายกบัลูกคา้หรือพนกังานจดัซ้ือ  
การวิเคราะห์คู่เจรจา  กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง เทคนิคและเคร่ืองมือในการโน้มน้าวคู่เจรจา ค่าตอบแทน
พนกังานขาย การจูงใจพนกังานขาย การวิเคราะห์ การประเมินผลงาน การวางแผนการขาย การพยากรณ์การขาย 
การบริหารเวลา  การแบ่งเขตการขาย ลูกคา้ การเสนอขาย ความรับผิดชอบต่อสงัคมของผูบ้ริหารงานขาย 
 Roles and functions of sales managers; sales organization; recruiting and selecting salesman; 
salesman training; the art of sales; sales negotiation strategies for customers or business buyers; negotiation 
analysis; negotiation strategies; techniques and tools in negotiation motivation; salesman compensation; 
salesman motivation; sales performance analysis and evaluation; sales planning; sales forecasting; time 
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management; sales segmentation, customer and sales presentation, and the social responsibility of sales 
administrators 
 

946-391 การบริหารการเงนิ        3 (3-0-6) 
 Financial Management 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 946-290 การเงนิธุรกจิ      
 หนา้ท่ี บทบาท ความส าคญัของการบริหารการเงิน นโยบายเงินทุนหมุนเวียน การบริหารเงินสด 
ลูกหน้ีการคา้ การบริหารสินทรัพย ์การวิเคราะห์งบลงทุน ค่าของทุน งบประมาณเงินทุน โครงสร้างเงินทุน ความ
เส่ียง อตัราผลตอบแทน แหล่งท่ีมาของเงิน การจดัการเงินทุน การร่วมทุน การควบกิจการ  
 Prerequisite: 946-290 Business Finance 
 Functions, roles and importance of financial management; working capital policy; 
management of cash; account receivable; assets management; capital budgeting analysis; cost of capital; 
capital budgeting; capital structure; risk and rate of return; source of fund; capital management; mergers and 
acquisitions 
 

946-400 การจดัการเชิงกลยุทธ์       3 (3-0-6) 
 Strategic Management 
 เง่ือนไข:  ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4    
 วิวฒันาการและกระบวนการการจดัการกลยุทธ์ การก าหนดวตัถุประสงค ์การวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้ม 
การประเมินสถานการณ์ การตดัสินใจเลือกกลยทุธ์ การประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์  การควบคุมกลยทุธ์ 
 Condition: For forth year students 
 Evolution and a process of strategic management; objective setting; environment analysis; situation 
assessment; strategy selection; application of strategies to situations; strategic control; strategic evaluation 
 

946-430 การด าเนินงานประกนัภัย        3 (3-0-6)  
 Insurance Operations 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน:  946-130 หลกัการจดัการความเส่ียงและการประกนัภัย 

 เง่ือนไข:  นักศึกษาช้ันปีที่ 4      
 การจดัตั้งบริษทัประกนัภยั  องคป์ระกอบท่ีส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจประกนัภยั  การพิจารณารับ
ประกนัภยั  การออกแบบสินคา้และการบริการ  การจดัการเก่ียวกบัการจ่ายสินไหมทดแทนและการด าเนินการ
เก่ียวกบัเงินส ารอง  การตลาดประกนัภยั การลงทุน  การประกนัภยัต่อ  การบริหารทรัพยากรบุคคล 
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Prerequisite: 946-130 Principles of Risk Management and Insurance 
 Condition: For forth year students 
 Establishment of insurance company; main factors in operation of insurance business; 
underwriting; goods and service designs; claim and reserves management; insurance marketing; investment in 
insurance companies; reinsurance; human resources management 
 

946-432  สัมมนาทางการประกนัภัยและการจดัการความเส่ียง    3 (3-0-6)  
 Seminar in Insurance and Risk Management 
 เง่ือนไข:  นักศึกษาช้ันปีที่ 4     
 การคน้ควา้และแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาท่ีส าคญัในการประกันภัย จริยธรรม
ทางการประกนัภยั  วิเคราะห์กรณีศึกษา และเสนอแนวทางแกไ้ข ตลอดจนการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูมี้
ประสบการณ์ทางดา้นการประกนัภยัและการจดัการความเส่ียงท่ีไดรั้บเชิญมาบรรยาย 
  

 Condition: For forth year students 
 Studies and discussions on important issues in insurance and insurance ethics; analysis of case 
studies and potential outcomes; sharing ideas with professionals in the insurance and risk management 
industry 
 

946-433 การศึกษาค้นคว้าอสิระทางประกนัภัยและการจดัการความเส่ียง   3 (0-9-0) 
 Independent Study in Insurance and risk management 
 เง่ือนไข: ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า  100 หน่วยกติ 
 หวัขอ้หรือประเดน็ท่ีนกัศึกษาสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัภยัและการจดัการความเส่ียง จดัท า
และเรียบเรียงน าเสนอเป็นรูปแบบรายงานประกอบการศึกษาในหวัขอ้หรือประเดน็นั้น ๆ 
 Condition: Students of this course need to have registered no less than 100 credits 
 Topics or issues of interest about insurance and risk management; reports on the selected 
topics or issues  
 

946-434 การบริหารความเส่ียงองค์กร       3 (3-0-6) 
 Enterprise Risk Management 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัการความเส่ียงองคก์ร ประเภทของความเส่ียงดา้นกลยุทธ์และดา้น
ปฏิบติัการ กระบวนการจดัการความเส่ียงองคก์ร การประยกุตใ์ชก้ารจดัการความเส่ียงในระดบัองคก์ร 
 Introduction to enterprise risk management; types of strategic and operation risk; enterprise 
risk management process, implementation of enterprise risk management 
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946-435 สหกจิศึกษา                   9 (0-0-36) 
 Cooperative Education 
 ปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษาโดยมีขั้นตอนการสมคัร 
และ คดัเลือก มีการมอบหมายภาระงานท่ีชดัเจนแน่นอนและตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบขององคก์รเสมือนเป็น
พนกังาน มีการน าความรู้ท่ีไดศึ้กษามาบูรณาการเพ่ือประยุกตใ์ชก้บังานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีการศึกษาหาความรู้
และวิทยาการท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมเติมภายใตค้  าปรึกษาของคณาจารยท่ี์รับผิดชอบ โดยมีระยะเวลาปฏิบติังานอย่างนอ้ย 
4 เดือน และท าการประเมินผลร่วมกบัฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์องสถานประกอบการ 
 Internship at a workplace in accordance with the field of study through the process of job 
application and selection; handling of work responsibilities and understanding of organizational rules; 
application of the internship knowledge to assigned work; searching for additional knowledge and technology 
under the supervision of advisors; working at least four months during internship and being cooperatively 
assessed by the Department of Human Resources in the workplace 
 

946-436 ทฤษฎีความเส่ียงเบ้ืองต้น       3 (3-0-6)  
 Introduction to  Risk Theory 
 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกบัทฤษฎีความเส่ียง ตวัแบบความเส่ียงเฉพาะรายและแบบรวม ความรู้
เบ้ืองตน้ของทฤษฏีความหายนะ หลกัการค านวณเบ้ียประกนัภยั 
 Introduction to risk theory, individual and collective risk models, introduction to ruin theory, 
principles of premium calculations 
 

946-468 การตลาดเชิงสัมพนัธภาพ       3 (3-0-6) 
 Relationship Marketing 
 ความหมาย  ความส าคัญของการตลาดเชิงสัมพนัธภาพ ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริโภคกับ
ผูบ้ริโภค ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับผูบ้ริโภค การพัฒนาและ
สร้างสรรคก์ลยทุธ์ท่ีใชเ้พ่ือการรักษาความสมัพนัธ์ใหค้งอยูอ่ยา่งถาวร  
 The definition and importance of relationship marketing; the consumer-to-consumer 
relationship; business-to-business relationship; consumer-to-business relationship, the development and 
formulation of strategies for relationship sustaining 
 

947-101 วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสังคม      3 (3-0-6)  
 Science, Technology, and Society  
 ความกา้วหนา้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   การเปล่ียนแปลงทางสังคม ระบบนิเวศและ
ส่ิงแวดลอ้ม  ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสุขภาพส่ิงแวดลอ้มและสังคม การใชว้ิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่อการพฒันาสังคม การป้องกนัแกไ้ขปัญหาสังคมท่ีเกิดจากผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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 Progress in science and technology; social dynamics; ecosystems and environment; impacts of 
science and technology on health, environment, and society; science and technology  in social  development; 
preventing and solving social problems arisen from science and technology impact 
 

947-117 คณิตศาสตร์ทั่วไป        3 (3-0-6)  
 General Mathematics        
 เซต  ตรรกศาสตร์  ฟังกช์นักบัปัญหาในชีวิตจริง คณิตศาสตร์กบัศิลปะ สมการและอสมการตวั
แปรเดียว  เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเสน้ ล าดบัและอนุกรม  การประยกุตค์ณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 
 Sets, logic, and functions in real-life problems; mathematics and arts; equations and inequality 
of one variable; matrix and linear equations system; sequences and series; applications of mathematics  in 
daily life 
 

947-118 สถิตธุิรกจิ 1        3 (3-0-6)  
 Business Statistics I 
 การวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจในเชิงสถิติ ความหมาย ขอบเขต และประโยชน์ของสถิติ การเก็บ
รวบรวมและการน าเสนอขอ้มูล การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง การวดัการกระจาย ความน่าจะเป็น การแจกแจง
ความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติช่วยในการวิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูล 
 Statistical analysis of business problems; definitions, scopes, and benefits of statistics; data 
collection and presentation; measures of central tendency; measures of dispersion; probability; probability 
distribution of random variables; estimation; hypothesis testing; Chi-square testing; use of statistical package 
for data and presentation analysis 
 

947-211 การวเิคราะห์เชิงปริมาณ       3 (3-0-6)  
 Quantitative Analysis 
 การโปรแกรมเชิงเส้น การตดัสินใจภายใตค้วามไม่แน่นอนและภายใตค้วามเส่ียง การวางแผน
โครงการและการวิเคราะห์วิถีวิกฤต ทฤษฎีเกมส์ ปัญหาการขนส่ง และการวิเคราะห์มาร์คอฟ 
 Linear programming; decision-making under uncertainties and risks; project planning and 
critical path analysis; game theory;  transportation problems; markov analysis 
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947-212 สถิตธุิรกจิ 2        3 (3-0-6) 
 Business Statistics II 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน: 947-118 สถิตธุิรกจิ 1 
 การวิเคราะห์การถดถอยและสหสมัพนัธ์  การวิเคราะห์ความแปรปรวน  สถิติท่ีไม่ใช่พารามิเตอร์ 
เลขดชันี การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ การประยุกตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติใน
การวิเคราะห์ขอ้มูลและแปลผล 
 Prerequisite: 947-118 Business Statistics I 
 Regression and correlation analysis; variance analysis; nonparametric statistics; index number; 
time series analysis; statistical quality control; application  of statistical package for data and interpretation 
analysis 
 

947-213   แคลคูลสั       4 (4-0-8) 
 Calculus  

 ฟังก์ชนั ลิมิตและความต่อเน่ือง อนุพนัธ์ การประยุกต์ของอนุพนัธ์ การอินทิเกรต เทคนิคการ
อินทิเกรตแบบต่าง ๆ และการประยกุตข์องอินทิเกรต  

 Function, limits and continuity, derivatives, application of derivatives, integration, integration 
techniques and application of integration 
947-214  ทฤษฎีความน่าจะเป็น        3 (3-0-6)  
 Probability Theory 

ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบมีเง่ือนไข ความเป็นอิสระของ
เหตุการณ์ ตวัแปรสุ่ม ฟังกช์นัของตวัแปรสุ่มเดียว ตวัแปรสุ่มหลายตวั กฎของเลขจ านวนมาก กระบวนการสุ่ม
และการประยกุต ์

Probability; probability distribution; conditional probability and independence of events; 
random variables; functions of one random variable; multiple random variables; laws of large numbers; 
random processes and their applications 

 
948-365        การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล       3 (3-0-6) 

Logical Thinking 
การวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการคิด  ทกัษะในการใชค้วามคิดและตดัสินใจอย่างมี

เหตุผล  ค่านิยมในการใชค้วามคิดอย่างเป็นระบบในการแกปั้ญหา  กระบวนการคิดเช่ือมโยงและคิดในเชิงกล
ยทุธ์ได ้ ทกัษะในการศึกษาคน้ควา้ เพ่ือสะสมความรู้เป็นพ้ืนฐานของการสร้างความรู้ใหม่  

Analysis of thinking processes; logical decision-making skills; systematic thinking used in 
problem solving; associative and strategic thinking processes; information searching skills 

 


